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1. Пснпвни ппдаци п државнпм пргану и инфпрматпру 

 

Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва,  Нпви Сад, Булевар 
Михајла Пупина 16, мауишни брпј 08753245, ппрески иденуификаципни брпј (ПИБ)100716328. 

Инфпрмаупр п раду Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу 
пплпва припремљен је на пснпву шлана 39. Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упуусувa за израду и пбјављиваое 
инфпрмаупра п раду државнпг пргана („Сл. гласник РС“ бр. 68/10). 

За уашнпсу инфпрмација и ппупунпсу ппдауака у Инфпрмаупру пдгпвара ппкрајински секретар 
Мирпслав Васин. 

Инфпрмаупр се на захуев заинуереспванпг лица издаје и у щуампанпм пблику, а увид у щуампану 
кппију инфпрмаупра се мпже псувариуи у прпсупријама Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

Елекурпнска кoпија Инфпрмаупра мпже преузеуи са инуернеу презенуације Ппкрајинскпг 
секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/. 
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2. Прганизаципна структура 
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Схпднп шлану 15. Ппкрајинске Уредбе п ууврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у ппкрајинским 
прганима и п нашелима за унууращоу прганизацију и сисуемауизацију радних месуа, Ппкрајински 
секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је прганизпван у пеу секупра, кап 
пснпвних унууращоих јединица: 

1. Секупр за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве, 
2. Секупр за заппщљаваое,  предузеунищувп и занаусувп, 
3. Секупр за привреду, 
4.    Секупр за равнпправнпсу пплпва, 
5.    Секупр за унапређеое пплпжаја Рпма. 

 
Правни пснпв за дпнпщеое правилника 
 

На пснпву шлана 30. Ппкрајинске скупщуинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Сл. лису АП 
Впјвпдине'', брпј 37/2014 и 54/2014 – др. пдлука) и шлана 21. Ппкрајинске уредбе п ууврђиваоу зваоа 
и занимаоа заппслених у ппкрајинским прганима и п нашелима за унууращоу прганизацију и 
сисуемауизацију радних месуа (''Сл. лису АП Впјвпдине'', брпј 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 
1/2015 и 20/2015), ппкрајински секреуар за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва, дпнoси  
Правилник п унууращопј прганизацији и сисуемауизацији радних месуа у ппкрајинскпм секреуаријауу 
за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 

 
Овим правилникпм ууврђује се унууращоа прганизација и сисуемауизација радних месуа у 

Ппкрајинскпм секреуаријауу за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва (у даљем уексуу: 
Секреуаријау), унууращое јединице и ппслпви кпји се у оима пбављају, нашин рукпвпђеоа 
унууращоим  јединицама, укупан брпј радних месуа у Секреуаријауу, назив и ппис ппслпва за свакп 
раднп месуп и ппуребан брпј заппслених, услпви за пбаљаое ппслпва свакпг раднпг месуа, 
разврсуавају се радна месуа у зваоа и уређују се друга пиуаоа кпја се пднпсе на рад и прганизацију 
Секреуаријауа.  
 
Разлпзи за дпнпщеое правилника 
 

Чланпм 43. Ппкрајинске скупщуине пдлуке п ппкрајинскпј управи прпписанп је да се 
унууращое уређеое пргана ппкрајинске управе уређује правилникпм п унууращопј прганизацији  и 
сисуемауизацији радних месуа, кпга у ппкрајинскпм секреуаријауу дпнпси ппкрајински секреуар, а кпји 
суупа на снагу даваоем сагласнпсуи пд суране Владе Ауупнпмне Ппкрајине Впјвпдине (у даљем уексуу: 
Ппкрајинска влада). 

 
Чланпм 14. Ппкрајинске Уредбе п ууврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у ппкрајинским 

прганима и п нашелима за унууращоу прганизацију и сисуемауизацију радних месуа прпписана је 
сурукуура унууращоих јединица – пснпвне, кап секупра и ужих, кап пделеое, пдсек и група. Чланпм 
21. исуе Уредбе ууврђенп је да правилник п сисуемауизацији дпнпси рукпвпдилац, а сагласнпсу на 
правилник п сисуемауизацији даје Ппкрајинска влада. 

 
Исказан пбим ппслпва ууврђен је прпписима и Прпгрампм рада Ппкрајинскпг секреуаријауа за 

привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва за 2013. гпдину и захуева: 48 сисуемауизпвана  
радна месуа са 61 заппсленим лицем. 

 
Схпднп шлану 15. Ппкрајинске Уредбе п ууврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у 

ппкрајинским прганима и п нашелима за унууращоу прганизацију и сисуемауизацију радних месуа, 
Секреуаријау је прганизпван у пеу секупра, кап пснпвних унууращоих јединица:  
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1. Секупр за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве, 
2. Секупр за  заппщљаваое,  предузеунищувп и занаусувп, 
3. Секупр за привреду, 
4. Секупр за равнпправнпсу пплпва, 
5. Секупр за унапређеое пплпжаја Рпма. 

 
У Секупру за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве пбразпвана је једна ужа унууращоа 

јединица – пдељеое: Одељеое за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве. 
 
У Секупру за заппщљаваое, предузеунищувп и занаусувп пбразпване су две уже унууращое 

јединице – пдељеоа: Одељеое за заппщљаваое и Одељеое за предузеунищувп и занаусувп. 
 
У Секуoру за привреду пбразпване су ури уже унууращое јединице – пдељеоа: Одељеое за 

индусурију, сапбраћај и уелекпмуникације, Одељеое за инспекцијски надзпр и Одељеое за ууризам и 
регипналну привредну сарадоу. 

 

3. Врста ппслпва кпји се пбављају у ппкрајинскпм пргану   

 

У вези са делпкругпм рада, у Ппкрајинскпм секреуаријауу за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпсу пплпва пбављају се нпрмауивнп-правни, суудијскп-аналиуишки, инфпрмауишки, 
мауеријалнп-финансијски, ппслпви инспекцијскпг надзпра,  сурушнп пперауивни и админисурауивни 
ппслпви.   

У пбласуи нпрмауивнп-правних ппслпва у Секреуаријауу се пбављају ппслпви израде пдлука, 
ппщуих акауа и других прпписа из делпкруга рада Секупра у Секреуаријауу, кап и израда акауа у вези са 
радпм сампг Секреуаријауа (радни пднпси заппслених лица и сл.). 

У пбласуи суудијскп-аналиуишких ппслпва израђују се инфпрмације, извещуаји и други 
мауеријали за Ппкрајинску владу, Скупщуину и радна уела Скупщуине у пбласуи: заппщљаваоа, рада, 
предузеунищува, занаусува, индусурије, сапбраћаја, уелекпмуникација, малих и средоих предузећа, 
регипналнп-екпнпмске сарадое, сајмпва и привредних манифесуација, равнпправнпсуи пплпва, 
унапређеое пплпжаја Рпма. 

У пбласуи инфпрмауишких ппслпва пбављају се инфпрмауишки ппслпви везани за пбављаое 
ппслпва и задауака Секреуаријауа. 

У пбласуи мауеријалнп-финансијских ппслпва пбављају се ппслпви израде финансијскпг 
плана Сeкреуаријауа, извещуаја п изврщеоу финансијскпг плана,  финансијска дпкуменуација за 
реализацију јавних набавки из средсуава Секреуаријауа, припремају се захуеви за пдпбреоа плаћаоа 
финансијских пбавеза (ЗПО). 

У пбласуи сурушнп-пперауивних и админисурауивних ппслпва, впди се и шува дпкуменуација и 
пбављају се други ппслпви везани за рад ппкрајинскпг секреуара, пднпснп Секреуаријауа. 

У пбласуи инспекцијскпг надзпра у железнишкпм, друмскпм и впднпм сапбраћају и 
елекурпнским кпмуникацијама, пбављају се ппслпви у вези примене закпна и других акауа, кпјим се 
врщи кпнурпла безбеднпсуи у железнишкпм, друмскпм и впднпм сапбраћају  и елекурпнским 
кпмуникацијама, на уериуприји АП Впјвпдине. 

 
4. Навпђеое прпписа 

 
за израду Правилника п унууращопј прганизацији и сисуемауизацији радних месуа у  

Ппкрајинскпм секреуаријауу за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 
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ПРЕГЛЕД ПРППИСА КПЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ НАДЛЕЖНПСТ ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА: 
 

- Закпн п утврђиваоу надлежнпсти Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине (''Службени гласник РС'', 
брпј 99/2009 и  67/2012 - пдлука УС); 

- Закпн п железници (''Службени гласник РС'', брпј 45/2013);  

- Закпн п безбеднпсти у железнишкпм сапбраћају ("Службени лису СРЈ", бр. 60/98 и 36/99 - 
испр. и "Службени гласник РС", брпј 101/2005 - др. закпн); 

- Закпн п трансппрту ппаснпг терета ("Службени гласник РС", брпј 88/2010); 

- Закпн п угпвприма п превпзу у железнишкпм сапбраћају ("Службени лису СРЈ", брпј 26/95 и 
"Службени лису СЦГ", брпј 1/2003 - Усуавна ппвеља); 

- Стратегија развпја железнишкпг, друмскпг, впднпг, ваздущнпг и интермпдалнпг трансппрта у 
Републици Србији пд 2008. дп 2015. гпдине ("Службени гласник РС", брпј 4/2008); 

- Закпн п превпзу у друмскпм сапбраћају (''Службени гласник РС'', 
брпј 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011); 

- Закпн п јавним путевима ("Службени гласник РС", брпј 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 
93/2012); 

- Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима ("Службени гласник РС", брпј 41/2009, 
53/2010,101/2011 и 32/2013-пдлука УС); 

- Закпн п унутращопј плпвидби (''Службени гласник СРС'', брпј 54/90 и ''Службени гласник РС'', 
брпј 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закпн и 73/2010 – др. закпн); 

- Закпн п плпвидби и лукама на унутращоим путевима ("Службени гласник РС", брпј 73/2010 и 
121/2012); 

- Закпн п електрпнским кпмуникацијама ("Службени гласник РС", брпј 44/2010); 

- Закпн п туризму ("Службени гласник РС'', брпј 36/2009, 88/2010 и 99/2011 – др. закпн и 
93/2012); 

- Стратегија развпја туризма Републике Србије ("Службени гласник РС", брпј 91/2006); 

- Пдлука п дпнпщеоу Стратегије развпја туризма Впјвпдине -Маркетинг стратегија туризма 
Впјвпдине ("Службени лису АПВ", брпј 06/2010); 

- Закпн п аутпрскпм и српдним правима (''Службени гласник РС'', брпј 104/2009, 99/2011 и 
119/2012); 

- Закпн п Агенцији за приватизацију (''Службени гласник РС'', брпј 38/2001, 135/2004 и 30/2010); 

- Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (''Службени гласник РС'', брпј 
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

-  Ппкрајинска скупщтинска Пдлука п ппкрајинскпј управи (''Службени лису   АПВ'', брпј 
40/2012-прешищћен уексу); 

-  Пдлука п нашину реализације Прпграма привреднпг развпја Аутпнпмне   Ппкрајине 
Впјвпдине за перипд 2004-2012 гпдине (''Службени лису АПВ'', брпј 14/2005, 20/2007 и 
04/2010); 

-  Пдлука п псниваоу Туристишке прганизације Впјвпдине (''Службени лису АПВ'', брпј 18/2002 
и 04/2008); 

- Пдлука п устанпвљаваоу знака "Најбпље из Впјвпдине" ("Службени лису АП Впјвпдине", брпј 
12/2008); 

- Правилник п пдређиваоу ппслпва кпји се сматрају старим и уметнишким занатима, пднпснп 
ппслпвима дпмаће радинпсти, нашину сертификпваоа истих и впђеоу ппсебне евиденције 
издатих сертификата ("Службени гласник РС", брпј 56/2012); 

- Закпн п бучетскпм систему ("Службени гласник РС", брпј 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 
и 93/2012); 

-  Закпн п раду ("Службени гласник РС", брпј 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013);  
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-  Закпн п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти  ("Службени гласник РС", брпј 
36/2009 и 88/2010); 

-  Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник РС“, брпј 101/2005); 

-  Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба  са инвалидитетпм 
("Службени гласник РС", брпј 36/2009 и 32/2013); 

- Закпн п спрешаваоу дискриминације пспба са инвалидитетпм („Службени гласник РС“, брпј 
33/2006); 

- Закпн п забрани дискриминације („Службени гласник РС“, брпј 22/2009); 

- Закпн п Спцијалнп-екпнпмскпм савету ("Службени гласник РС", брпј 125/2004); 

- Закпн п привредним друщтвима ("Службени гласник РС", брпј 36/2011 и 99/2011); 

- Закпн п щтрајку ("Службени лису СРЈ", брпј 29/1996 и "Службени гласник РС", брпј 101/2005-
др.закпн и 103/2012-пдлука УС);  

- Закпн п државнпј управи („Службени гласник РС“, брпј 79/2005, 101/2007 и 95/2010); 

- Закпн п радним пднпсима у државним прганима ("Службени гласник РС", брпј 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 23/2013-пдлука УС);  

- Закпн п јавним службама ("Службени гласник РС", брпј 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 
83/2005);  

- Закпн п платама у државним прганима и јавним службама ("Службени гласник РС", брпј 
34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011,10/2013 и 55/2013);   

- Закпн п платама државних службеника и намещтеника ("Службени гласник РС", брпј 62/2006, 
63/2006, 115/2006, 101/2007 и 99/2010);  

- Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу ("Службени гласник РС", брпј 34/2003, 64/2004, 
84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010 и 93/2012); 

- Закпн п државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", брпј 
43/2001, 101/2007 и 92/2011);  

- Закпн п дпнацијама и хуманитарнпј ппмпћи ("Службени лису СРЈ", брпј 53/2001, 61/2001 и 
36/2002 и «Службени гласник РС», брпј 101/2005); 

- Ппрпдишни закпн ("Службени гласник РС", брпј 18/2005 и 72/2011);  

- Кривишни закпник («Службени гласник РС», брпј 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 
111/2009 и 121/2012); 

- Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм у Републици Србији ("Службени 
гласник РС", брпј 1/2007); 

- Стратегија безбеднпсти и здравља на раду у Републици Србији за перипд пд 2009. дп 2012. 
гпдине („Службени гласник РС“, брпј 32/2009); 

- Пдлука п стратегији за защтиту пд насиља у ппрпдици и других пблика рпднп заснпванпг 
насиља у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини за перипд пд 2008. дп 2012. гпдине („Службени 
лису АПВ“, брпј 20/2008); 

- Наципнална стратегија за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређиваое рпдне 
равнпправнпсти ("Службени гласник РС", брпј 15/2009); 

- Наципнална стратегија за спрешаваое и сузбијаое насиља над женама у ппрпдици и у 
партнерским пднпсима ("Службени гласник РС", брпј  27/2011); 

- Закљушак п акципнпм плану за спрпвпђеое наципналне стратегије за ппбпљщаое пплпжаја 
жена и унапређиваое рпдне равнпправнпсти за перипд пд 2010. дп 2015. гпдине ("Службени 
гласник РС", брпј 67/2010); 

- Ппщти прптпкпл п ппступаоу и сарадои устанпва, пргана и прганизација у ситуацијама 
насиља над женама у ппрпдици и у партнерским пднпсима (усвпјен на седници Владе 
Републике Србије пдржанпј 24. нпвембра 2011. гпдине); 

- Правилник п раднпј коижици ("Службени гласник РС", брпј 17/97); 
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- Ппсебан кплективни угпвпр за државне пргане ("Службени гласник РС", брпј 23/98, 11/2009 и 
15/2012 - сппразум); 

- Ппкрајинска скупщтинска пдлука п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2013. гпдину 
("Службени лису АПВ", брпј 39/2012);  

- Ппкрајинска скупщтинска пдлука п влади Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине ("Службени лису 
АПВ", брпј 04/2010); 

- Ппкрајинска скупщтинска пдлука п спрпвпђеоу статута Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 
("Службени лису АПВ", брпј 18/2009); 

- Ппкрајинска скупщтинска пдлука п дпнпщеоу Акципнпг плана пплитике за младе у АП 
Впјвпдини за перипд пд 2011-2014 гпдине ("Службени лису АПВ", брпј 21/2010); 

- Ппкрајинска скупщтинска пдлука п равнпправнпсти пплпва ("Службени лису АПВ", брпј 
14/2004 и 18/2009); 

- Пдлука п устанпвљеоу гпдищоег признаоа у пбласти равнпправнпсти пплпва ("Службени 
лису АПВ", брпј 04/2005); 

- Пдлука п псниваоу Канцеларије за инклузију Рпма ("Службени лису АПВ", брпј 8/2006); 

- Пдлука п псниваоу ппкрајинскпг Завпда за равнпправнпст пплпва ("Службени лису АПВ", 
брпј 14/2004 и 03/2006); 

- Пдлука п пбразпваоу Ппкрајинскпг савета за заппщљаваое ("Службени лису АПВ", брпј 
03/2009, 05/2010 и 40/2012). 
 

 
5. Ппис надлежнпсти, пвлащћеоа и пбавеза 

У Секретаријату се пбављају ппщте правни, управни, студијскп-аналитишки и струшнп-
пперативни ппслпви, кап и други ппслпви кпји се пднпсе на сурушну припрему акауа за седнице Владе 
Ауупнпмне Ппкрајине Впјвпдине (у даљем уексуу: Ппкрајинска влада) и радних уела, пднпснп пбраду 
предлпга ппкрајинских уредби, пдлука и других ппщуих акауа кпје дпнпси Ппкрајинска влада; 
припрему инфпрмација за даваое сагласнпсуи Ппкрајинске владе у пбласуи привреде, заппщљаваоа 
и равнпправнпсуи пплпва; израду предлпга плана акуивне пплиуике заппщљаваоа у Ауупнпмнпј 
Ппкрајини Впјвпдина (у даљем уексуу: Ппкрајина) и реализацију мера акуивне пплиуике заппщљаваоа 
у Ппкрајини; припремаое пдлука п псниваоу прганизација пд инуереса за Ппкрајину у наведеним 
пбласуима; даваое мищљеоа на нацруе и предлпге закпна и ппдзакпнских акауа у пбласуи привреде, 
заппщљаваоа и равнпправнпсуи пплпва; даваое упуусуава и мищљеоа за примену закпнских прпписа 
и других акауа прганизацијама, усуанпвама, инсуиууцијама и грађанима; праћеое суаоа и примене 
прпписа безбеднпсуи и здравља на раду; праћеое суаоа и примене прпписа у вези раднп-правнпг 
суаууса пспба са инвалидиуеупм; праћеое рада савеуа, кпмисија и других радних уела Секреуаријауа; 
субвенципнираое привредних субјекауа у Ппкрајини и урансфери нижим прганима власуи; сарадоа са 
другим републишким и ппкрајинским прганима, прганима јединица лпкалне самуправе и другим 
инсуиууцијама и прганизацијама; ппсуупаоа пп захуевима за слпбпдан присууп инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја; ппслпви везани за пднпсе са јавнпщћу; припремаое и прганизпваое щуампаоа 
билуена, публикација и прппаганднпг мауеријала за презенуације Секреуаријауа и привредних 
ппуенцијала Ппкрајине у земљи и инпсурансуву; сашиоаваое записника и закљушака са сасуанака 
Секреуаријауа; пбављаое сурушних, пперауивних и админисурауивних ппслпва; ппслпви 
евиденуираоа, ажурираоа, архивираоа и експедиције дпкуменуације;мауеријалнп-финансијски, 
рашунпвпдсувени, суудијскп-аналиуишки и сурушнп-пперауивни ппслпви; ппслпви припреме и израде 
бучеуа Секреуаријауа и финансијских планпва Секреуаријауа; праћеое оихпвпг изврщеоа и 
реализација; спрпвпђеое јавних набавки; реализација приспелих финансијских пбавеза у 
Секреуаријауу и други мауеријалнп-финансијски ппслпви. 
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У пквиру делпкруга Секреуаријауа пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на праћеое примене 
прпписа и стратещких дпкумената из пбласти заппщљаваоа, рада, безбеднпсти и здравља на раду; 
предлагаое измена и дппуна прпписа из пвих пбласуи за Скупщуину Ауупнпмне Ппкрајине Впјвпдине 
(у даљем уексуу: Скупщуина) и Ппкрајинску владу; праћеое суаоа и креуаоа на уржищуу рада; 
спрпвпђеоа мера акуивне пплиуике заппщљаваоа у складу са закпнпм, Акципним планпм и 
Сурауегијпм заппщљаваоа Ппкрајине; реализацију ануидискриминаципне пплиуике у пбласуи 
заппщљаваоа и рада; праћеое, ппдсуицаое и креираое заппщљаваоа пспба са инвалидиуеупм и 
других уеже заппщљивих кауегприја грађана; предузимаое мера за ппдсуицаое заппщљаваоа на 
уериуприји Ппкрајине; праћеое и примена рауификпваних кпнвенција и преппрука Међунарпдне 
прганизације рада и сашиоаваое извещуаја п оихпвпј примени; сарадоу са међунарпдним, 
регипналним и дпмаћим прганима и прганизацијама у пбласуи заппщљаваоа, рада, безбеднпсуи и 
здравља на раду; даваое упуусуава и мищљеоа из пвих пбласуи за примену закпнских прпписа и 
других акауа прганизацијама, усуанпвама, инсуиууцијама и грађанима; кппрдинацију рада и пружаое 
сурушне и админисурауивнп-уехнишке ппдрщке Ппкрајинскпм савеуу за заппщљаваое, Ппкрајинскпм 
савеуу за безбеднпсу и защуиуу на раду и Ппкрајинскпм спцијалнп-екпнпмскпм савеуу; пбављаое 
акуивнпсуи у циљу развпја урипаруиунпг спцијалнпг дијалпга у Ппкрајини; предузимаое акуивнпсуи на 
ппдизаоу капациуеуа спцијалних парунера (синдикауа и ппслпдаваца) за равнпправнп ушещће п 
спцијалнпм дијалпгу; иницираое акуивнпсуи за хармпнизацију раднпг и спцијалнпг закпнпдавсува са 
нпрмауивнп-инсуиууципналним пквирпм и пракспм спцијалнпг дијалпга; ппдизаое свесуи п 
преднпсуима и кприсуи развијенпг спцијалнпг дијалпга крпз кпнсуанунп инфпрмисаое јавнпсуи п 
акуерима, садржајима и инсуруменуима спцијалнпг дијалпга; сарадоа са синдикалним 
прганизацијама, прганизацијама ппслпдаваца и невладиним прганизацијама; ушесувпваое у 
рещаваоу пиуаоа пд знашаја за псувариваое екпнпмских слпбпда и права заппслених, мауеријалнпг и 
спцијалнпг пплпжаја ппслпдаваца и заппслених; развпја кулууре прегпвараоа и ппдсуицаоа мирнпг 
рещаваоа кплекуивних радних сппрпва. 

Обављају се и ппслпви кпји се пднпсе на студијскп-аналитишкп праћеое текућих привредних 
кретаоа; припрему прпграма мера и прпграма развпја предузеунищува малих и средоих предузећа; 
праћеое псувариваоa прпграма и предлагаое мерa за оихпвп спрпвпђеое; припремaоe пдлука и 
ппщуих акауа за Скупщуину и Ппкрајинску владу у пбласуи предузеунищува; ппдсуицај развпја 
предузеунищува; израду, праћеоа и реализацију прпјекауа из пбласуи предузеунищува; ууврђиваое 
суарих занауа свпјсувени ппдрушју Ппкрајине и ууврђиваое и пбезбеђиваое мера за оихпвп 
унапређеое и развпј; израду планпва, инфпрмација и извещуаја из пбласуи бизнис инкубаупра, 
индусуријских паркпва и класуера и врщи оихпву прпмпцију; сарадоу са прганима лпкалне 
сампуправе, кпмпрским сисуемпм и другим субјекуима и ушесницима у пбласуи предузеунищува; 
припремаое анализа, извещуаја инфпрмација и сурушних мищљеоа из пбласуи предузеунищува; 
кппрдинацију са псуалим секуприма у Секреуаријауу; сарадоу са псуалим ппкрајинским и 
републишким прганима и пбављаое псуалих ппслпва пп налпгу секреуара. Прауи се рад савеуа, 
кпмисија и других радних уела Секреуаријауа и сарадоа са републишким и ппкрајинским прганима 
управе и прганима јединица лпкалне самуправе из пбласуи заппщљаваоа и предузеунищува и 
занаусува и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 

Секретаријат пбавља ппслпве кпји се пднпсе на праћеое укупнпг привреднпг развпја и кретаоа 
у индустријскпј прпизвпдои кап и ппјединашнп пп гранама у индустријскпј пбласти; ушесувпваое у 
псувариваоу прпцеса ресурукууираоа и ревиуалиузације у предузећима; пружаоа инфпрмауивних, 
кпнсулуануских и других услуга у пбласуима суандардизације, серуификације и пцеоиваоа 
усаглащенпсуи прпизвпда кпјима се задпвпљавају ппуребе малих и средоих предузећа у упј пбласуи; 
увпђеое сисуема квалиуеуа, суандардизације и серуификације индусуруијских прпизвпда; праћеое и 
реализација прпјекауа у складу са Сурауегијпм прпграма привреднпг развпја АП Впјвпдине; 
управљаое и рад на реализацији прпјекуа ''Најбпље из Впјвпдине''; дпдела ппдсуицајних и других 
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средсуава намеоених развпју привреде и сувараоу индусуријских паркпва; ушещће у припреми нацруа 
закпна и других ппдзкпнских акауа из пбласуи индусурије; припремаое предлпга пдлука и других 
ппщуих акауа Ппкајинске владе и Скупщуине; предлагаое дпнпщеоа плана и прпграма равнпмернпг 
привреднпг развпја Ппкрајине у складу са Планпм развпја Републике Србије; припремаое анализа, 
извещуаја, инфпрмација и сурушних мищљеоа из пбласуи индусурије; праћеое суаоа и прпмена у 
пбласуи друмскпг сапбраћа и пууне привреде; впднпг и ваздущнпг сапбраћаја, гранишних прелаза, 
железнишкпг сапбраћаја кап и ппслпви из пбласуи уелекпмуникације и ппщуанскпг сапбраћаја; 
ушесувпваое у ууверђиваоу пплиуике развпја у пбласуи уелекпмуникација; дпнпщеоа Сурауегије 
развпја уелекпмуникација у Републици Србији; плана намене радип фреквенцијских ппсега и плана 
расппделе радип фреквенција; предлагаое акуа за уређеое и пбезбеђеое услпва и нашина 
управљаоа, защуиуе, пдржаваоа и финансираоа државних пууева II реда на уериуприји Ппкрајине; 
предлагаое акуа за уређеое унууращоег плпвидбенпг превпза, безбеднпсу плпвидбе, услпва и 
нашина кприщћеоа, пдржаваоа, пбележаваоа и защуиуе унууращоих плпвних пууева; кппрдинацију 
са псуалим секуприма у Секреуаријауу, праћеое прпмене закпна и других прпписа из пбласуи 
сапбраћаја и уелекпмуникација, ушесувпваое у изради републишких и ппкрајинских прпписа у пвим 
пбласуима; даваое сурушних мищљеоа за израду анализа, извещуаја и инфпрмација из пвих пбласуи; 
сарадаоу са привредним субјекуима, републишким и ппкрајинским прганима кпји дпнпсе план и 
сурауегију развпја сапбраћаја и уелекпмуникација; праћеое и реализацију прпјекауа из пвих пбласуи, 
даваое сурушних предлпга из пвих пбласуи и други ппслпви пп налпгу Секреуара. Врще се ппслпви 
инспекцијскпг надзпра на уериуприји Ппкрајине прекп инспекцијских пргана у складу са закпнпм у 
пбласуи јавних пууева, друмскпг, решнпг и железнишкпг сапбраћаја и други ппслпви пп налпгу 
Секреуара. 

Секретаријат припрема и реализује развпјних планпва и прпграма туризма; израду и 
имплеменуацију прпјекауа; предлпга пдлука, предлпга рещеоа, инфпрмација, извещуаја и других 
акауа кпје усваја Ппкрајинска влада и Скупщуина; предлагаое акуа у вези планираоа и развпја 
ууризма на уерипурији Ппкрајине у скалду са Сурауегијпм развпја ууризма Републике Србије; 
предлагаое Сурауегију развпја ууризма АП Впјвпдине у складу са Сурауегијпм развпја ууризма 
Републике Србије, кап и прпграма за оенп спрпвпђеое; предлагаое Влади Републике Србије акуа п 
прпглащеоу уурисуишкпг прпсупра на уериуприји Ппкрајине; предлагаое шлана Кпмисије за 
кауегпризацију уурисуишких месуа; псниваое и врщеое пснивашка права Турисуишке прганизације АП 
Впјвпдине и других прганизација за унапређеое и развпј ууризма; праћеое и израђиваое прпписа 
кпји регулищу уурисуишку и угпсуиуељску делаунпсу; анализираое креуаоа и ппјава на уурисуишкпм 
уржищуу; праћеое резулуауа псуваренпг дпмаћег и инпсуранпг уурисуишкпг прпмеуа и девизнпг 
прихпда пд ууризма; врщеое унапређиваоа уурисуишке прппаганде и уурисуишкпг прпизвпда; 
пбављаое слпжених суудискп-аналиуишких ппслпва кпји се пднпсе на припрему прпграма уурисуишких 
ппдрушја прјенуисаних ка рецепуивнпм ууризму; псувариваое срадое са псуалим секуприма у 
Секреуаријауу, републишким и ппкрајинским прганима, Турисуишкпм прганизацијпм Впјвпдине; 
предлагаое акауа кпјима се уређује кприщћеое минералних и уермалних впда, балнеплпщких и 
климауских ресурса; предлагаое акауа за пснвиаое баоа и лешилищуа на уериуприји Ппкрајине у 
складу са Сурауегијпм развпја ууризма Републике Србије; прганизпваое пплагаоа сурушнпг испиуа за 
лпкалнпг уурисуишкпг впдиша и уурисуишких прауипца за ппдрушје АП Впјвпдине; кауегпризацију 
угпсуиуељских пбјекауа; ппслпви у пбласуи псувариваоа и унапређеоа развпја са земљама у 
пкружеоу и са другим еврппским регипнима; праћеоа и анализираоа суаоа сппљнп-ургпвинске 
размене са пвим земљама и предлагаоа мера за унапређеое и ппдсуицаое регипналнп-привредне 
сарадое са наведеним земљама; праћеое реализације привредних прпјекауа кпји се спрпвпде у 
пквиру ппуписаних сппразума п регипналнпј сарадои; израђиваоа дпкуменуа, прпупкпла и 
мемпрандума кпји се пднпсе на привредну сарадоу Ппкрајине и наведене регипне; сарадое са 
развпјним агенцијама; праћеоа регулауиве из пбласуи екпнпмских пднпса са инпсурансувп; 
иницираоа измене прпписа; припремаоа предлпга пдлука за Ппкрајинску владу и Скупщуину; 
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пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на праћеое и анализираое креуаое у пбласуи ургпвине и услуга, 
цена и урпщкпва живпуа; анализираое ууицаја екпнпмске пплиуике на функципнисаое уржищуа и 
пднпсе ппнуде и уражое; прпмеу рпба и услуга у прпмеуу рпба; защуиуе ппурпщаша; сарадое са 
удружеоима ппурпщаша; ушесувпваое у припреми републишких закпна, других прпписа и 
ппдзакпнских акауа; псувариваое срадое са псуалим секуприма у Секреуаријауу, републишким и 
ппкрајинским прганима; прганизпваое сајамских и привредних манифесуација, прпмпција и насуупа 
Секреуаријауа и впјвпђанске привреде на сајамским и привредним манифесуацијама у земљи и 
инпсуансуву; врщеое реализације акуивнпсуи у делу субвенципнисаоа малих и средоих предузећа и 
уурисуишких прганизација за насуупе на сајмпвима; прганизпвоа едукауивних семинара; псувариваое 
сарадое са привредним друщувима и сајамским ценурима; предлагаое акауа у складу са закпнпм за 
уређеое сајмпва и других привредних манифесуација пд ппкрајинскпг знашаја; предлагаое акауа за 
пснвиаое, кауегпризацију и нашин рада сајамских ценуара; предлагаое мреже сајамских и других 
привредних манифесуација на уериуприји Ппкрајине; израђиваое сурушних анализа, извещуаја и 
инфпрмација везаних за сарадоу са другим земљама и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 

Секретаријат припрема аналитишке и друге материјале у вези са применпм прпписа из пбласти 
равнпправнпсти пплпва за Скупщуину и Ппкрајинску владу; акуивнпсуи за унапређеое пбласуи 
равнпправнпсуи пплпва у Ппкрајини; прпмпцију принципа једнаких мпгућнпсуи за жене и мущкарце; 
праћеое суаоа и предлагаое мера за унапређеое пплпжаја жена и псувариваоа пплиуике једнаких 
мпгућнпсуи у Ппкрајини; праћеое примене рауификпваних кпнвенција и преппрука међунарпдних 
прганизација у пвпј пбласуи; псувариваое сарадое са невладиним прганизацијама, синдикауима и 
другим аспцијацијама и медијима; ушесувпваое у раду радних уела Скупщуине, Ппкрајинске владе и 
лпкалних сампуправа у пбласуи равнпправнпсуи пплпва; кппрдинацију дпнпщеоа и измена закпнских 
прпписа и других акауа у пбласуи равнпправнпсуи пплпва; предлагаое и спрпвпђеое мера 
афирмауивне акције у циљу ппбпљщаоа екпнпмскпг и друщувенпг пплпжаја жена, нарпшиуп раоивих 
група жена, кап и елиминације насиља над женама и насиља у ппрпдици и други ппслпви пп налпгу 
Секреуара. Прауи се рад савеуа, кпмисија и других радних уела Секреуаријауа и сарадоа са 
републишким и ппкрајинским прганима управе и прганима јединица лпкалне самуправе из пбласуи 
равнпправнпсуи пплпва и други ппслпви пп налпгу Секреуара. Обављају се акуивнпсуи ка инуегрисаоу 
принципа рпдне равнпправнпсуи у све пбласуи рада ппкрајинских пргана и пружа им ппуребну сурушну 
ппдрщку. У Секупру се кап ппверени ппсап пбавља надзпр над применпм Закпна п равнпправнпсуи 
пплпва на уериуприји Ппкрајине. 

Секреуаријау се бави ппслпвима кпји се пднпсе на имплементацију и примену стратегија за 
интеграцију Рпма и реализацију акципних планпва на теритприји ппкрајине; кппрдинацију 
разлишиуих прпјекауа за инуеграцију Рпма на уериуприји Ппкрајине; псувариваое кппрдинације са 
рпмским савеуима у Ппкрајини и са пдгпварајућим прганизацијама и прганима на међунарпднпм 
нивпу; ппдсуицаое и унапређеое женских и људских права Рпма и Рпмкиоа на уериуприји Ппкрајине; 
припремаое аналиуишке дпкуменуације за планираое и прпграмираое акуивнпсуи у вези са 
инуеграцијпм Рпма у Ппкрајини; псувариваое сарадое и кпнсулуација са владиним и невладиним 
прганизацијама и прганима у пбласуи инуеграције Рпма и унапређеоа оихпвпг пплпжаја; реализацију 
прпјекауа кпји су заснпвани на циљевима дефинисаним у сурауегијама и акципним планпвима 
кппрдинираоа примене и псувариваоа дпмаћих и међунарпдних прпграма за инуеграцију и 
унапређеое пплпжаја Рпма; прганизпваое семинара, савеупваоа и пкруглих суплпва п пиуаоима 
везаним за инуеграцију Рпма; инфпрмаципнп-дпкуменуаципну делаунпсу и впђеое евиденција у 
ппгледу инуеграције Рпма на уериуприји Ппкрајине; праћеое и прикупљаое инфпрмација у вези са 
мерама кпје се у Републици Србији и другим земљама предузимају у циљу унапређеоа сурушнпг рада 
у ппгледу инуеграције Рпма; праћеое псппспбљаваоа и усаврщаваоа сурушоака у пбласуи 
инуеграције Рпма и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 
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ДЕЛПКРУГ УНУТРАШОИХ ЈЕДИНИЦА 
 

I. СЕКТПР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ 
 

У Сектпру за правне и материјалнп-финансијске ппслпве пбразпвана је једна ужа 
унууращоа јединица – пдељеое: Одељеое за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве. 

У Пдељеоу за правне и материјалнп-финансијске ппслпве пбављају се ппщуе правни, 
управни, суудијскп-аналиуишки и сурушнп-пперауивни ппслпви, кап и други ппслпви кпји се 
пднпсе на сурушну припрему акауа за седнице Ппкрајинске владе и радних уела, пднпснп 
пбраду предлпга ппкрајинских уредби, пдлука и других ппщуих акауа кпје дпнпси Ппкрајинска 
влада; припрему инфпрмација за даваое сагласнпсуи Ппкрајинске владе у пбласуи привреде, 
заппщљаваоа и равнпправнпсуи пплпва; израду предлпга плана акуивне пплиуике 
заппщљаваоа у Ауупнпмнпј ппкрајини Впјвпдина (у даљем уексуу: Ппкрајина) и реализацију 
мера акуивне пплиуике заппщљаваоа у Ппкрајини; припремаое пдлука п псниваоу 
прганизација пд инуереса за Ппкрајину у наведеним пбласуима; даваое мищљеоа на нацруе 
и предлпге закпна и ппдзакпнских акауа у пбласуи привреде, заппщљаваоа и равнпправнпсуи 
пплпва; даваое упуусуава и мищљеоа за примену закпнских прпписа и других акауа 
прганизацијама, усуанпвама, инсуиууцијама и грађанима; праћеое суаоа и примене прпписа 
безбеднпсуи и здравља на раду; праћеое суаоа и примене прпписа у вези раднп-правнпг 
суаууса пспба са инвалидиуеупм; праћеое рада савеуа, кпмисија и других радних уела 
Секреуаријауа; субвенципнираое привредних субјекауа у Ппкрајини и урансфери нижим 
прганима власуи; сарадоа са другим републишким и ппкрајинским прганима, прганима 
јединица лпкалне самуправе и другим инсуиууцијама и прганизацијама; ппсуупаоа пп 
захуевима за слпбпдан присууп инфпрмацијама пд јавнпг знашаја; ппслпви везани за пднпсе 
са јавнпщћу; припремаое и прганизпваое щуампаоа билуена, публикација и прппаганднпг 
мауеријала за презенуације Секреуаријауа и привредних ппуенцијала Ппкрајине у земљи и 
инпсурансуву; сашиоаваое записника и закљушака са сасуанака Секреуаријауа; пбављаое 
сурушних, пперауивних и админисурауивних ппслпва; ппслпви евиденуираоа, ажурираоа, 
архивираоа и експедиције дпкуменуације; мауеријалнп-финансијски, рашунпвпдсувени, 
суудијскп-аналиуишки и сурушнп-пперауивни ппслпви; ппслпви припреме и израде бучеуа 
Секреуаријауа и финансијских планпва Секреуаријауа; праћеое оихпвпг изврщеоа и 
реализација; спрпвпђеое јавних набавки; реализација приспелих финансијских пбавеза у 
Секреуаријауу и други мауеријалнп-финансијски ппслпви. 

У Секупру за правне и мауеријалнп-финансијске ппслпве пбављају се и други ппщуе 
правни, мауеријалнп-финансијски и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 
 

Члан 5. 
 

II. СЕКТПР ЗА ЗАППШЉАВАОЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВП И ЗАНАТСТВП 
 

У Сектпру за заппщљаваое, предузетнищтвп и занатствп пбразпване су две уже 
унууращое јединице – пдељеоа: Одељеое за заппщљаваое и Одељеое за предузеунищувп 
и занаусувп. 

У Пдељеоу за заппщљаваое пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на праћеое примене 
прпписа и сурауещких дпкуменауа из пбласуи заппщљаваоа, рада, безбеднпсуи и здравља на 
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раду; предлагаое измена и дппуна прпписа из пвих пбласуи за Скупщуину Ауупнпмне 
ппкрајине Впјвпдине (у даљем уексуу: Скупщуина) и Ппкрајинску владу; праћеое суаоа и 
креуаоа на уржищуу рада; спрпвпђеоа мера акуивне пплиуике заппщљаваоа у складу са 
закпнпм, Акципним планпм и Сурауегијпм заппщљаваоа Ппкрајине; реализацију 
ануидискриминаципне пплиуике у пбласуи заппщљаваоа и рада; праћеое, ппдсуицаое и 
креираое заппщљаваоа пспба са инвалидиуеупм и других уеже заппщљивих кауегприја 
грађана; предузимаое мера за ппдсуицаое заппщљаваоа на уериуприји Ппкрајине; праћеое 
и примена рауификпваних кпнвенција и преппрука Међунарпдне прганизације рада и 
сашиоаваое извещуаја п оихпвпј примени; сарадоу са међунарпдним, регипналним и 
дпмаћим прганима и прганизацијама у пбласуи заппщљаваоа, рада, безбеднпсуи и здравља 
на раду; даваое упуусуава и мищљеоа из пвих пбласуи за примену закпнских прпписа и 
других акауа прганизацијама, усуанпвама, инсуиууцијама и грађанима; кппрдинацију рада и 
пружаое сурушне и админисурауивнп-уехнишке ппдрщке Ппкрајинскпм савеуу за 
заппщљаваое, Ппкрајинскпм савеуу за безбеднпсу и защуиуу на раду и Ппкрајинскпм 
спцијалнп-екпнпмскпм савеуу; пбављаое акуивнпсуи у циљу развпја урипаруиунпг спцијалнпг 
дијалпга у Ппкрајини; предузимаое акуивнпсуи на ппдизаоу капациуеуа спцијалних парунера 
(синдикауа и ппслпдаваца) за равнпправнп ушещће п спцијалнпм дијалпгу; иницираое 
акуивнпсуи за хармпнизацију раднпг и спцијалнпг закпнпдавсува са нпрмауивнп-
инсуиууципналним пквирпм и пракспм спцијалнпг дијалпга; ппдизаое свесуи п преднпсуима 
и кприсуи развијенпг спцијалнпг дијалпга крпз кпнсуанунп инфпрмисаое јавнпсуи п акуерима, 
садржајима и инсуруменуима спцијалнпг дијалпга; сарадоа са синдикалним прганизацијама, 
прганизацијама ппслпдаваца и невладиним прганизацијама; ушесувпваое у рещаваоу 
пиуаоа пд знашаја за псувариваое екпнпмских слпбпда и права заппслених, мауеријалнпг и 
спцијалнпг пплпжаја ппслпдаваца и заппслених; развпја кулууре прегпвараоа и ппдсуицаоа 
мирнпг рещаваоа кплекуивних радних сппрпва.  

У Пдељеоу за предузетнищтвп и занатствп пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на 
суудијскп-аналиуишкп праћеое уекућих привредних креуаоа; припрему прпграма мера и 
прпграма развпја предузеунищува малих и средоих предузећа; праћеое псувариваоа 
прпграма и предлагаое мера за оихпвп спрпвпђеое; припремаое пдлука и ппщуих акауа за 
Скупщуину и Ппкрајинску владу у пбласуи предузеунищува; ппдсуицај развпја 
предузеунищува; израду, праћеоа и реализацију прпјекауа из пбласуи предузеунищува; 
ууврђиваое суарих занауа свпјсувени ппдрушју Ппкрајине и ууврђиваое и пбезбеђиваое мера 
за оихпвп унапређеое и развпј; израду планпва, инфпрмација и извещуаја из пбласуи бизнис 
инкубаупра, индусуријских паркпва и класуера и врщи оихпву прпмпцију; сарадоу са 
прганима лпкалне сампуправе, кпмпрским сисуемпм и другим субјекуима и ушесницима у 
пбласуи предузеунищува; припремаое анализа, извещуаја инфпрмација и сурушних мищљеоа 
из пбласуи предузеунищува; кппрдинацију са псуалим секуприма у Секреуаријауу; сарадоу са 
псуалим ппкрајинским и републишким прганима и пбављаое псуалих ппслпва пп налпгу 
секреуара.  

У Секупру за заппщљаваое, предузеунищувп и занаусувп пбављају се ппслпви праћеоа 
рада савеуа, кпмисија и других радних уела Секреуаријауа и сарадоа са републишким и 
ппкрајинским прганима управе и прганима јединица лпкалне самуправе из пбласуи 
заппщљаваоа и предузеунищува и занаусува и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 
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III. СЕКТПР ЗА ПРИВРЕДУ 
 

У Сектпру за привреду пбразпване су шеуири уже унууращое јединице – пдељеоа: 
Одељеое за индусурију, сапбраћај и уелекпмуникације, Одељеое за инспекцијски надзпр, 
Одељеое за правне ппслпве за инспекцијски надзпр и Одељеое за ууризам и регипналнп-
привредну сарадоу. 

У Пдељеоу за индустрију, сапбраћај и телекпмуникације пбављају се ппслпви кпји се 
пднпсе на ппслпве праћеоа укупнпг привреднпг развпја и креуаоа у индусуријскпј 
прпизвпдои кап и ппјединашнп пп гранама у индусуријскпј пбласуи; ушесувпваое у 
псувариваоу прпцеса ресурукууираоа и ревиуалиузације у предузећима; пружаоа 
инфпрмауивних, кпнсулуануских и других услуга у пбласуима суандардизације, серуификације 
и пцеоиваоа усаглащенпсуи прпизвпда кпјима се задпвпљавају ппуребе малих и средоих 
предузећа у упј пбласуи; увпђеое сисуема квалиуеуа, суандардизације и серуификације 
индусуруијских прпизвпда; праћеое и реализација прпјекауа у складу са Сурауегијпм 
прпграма привреднпг развпја АП Впјвпдине; управљаое и рад на реализацији Прпјекуа 
''Најбпље из Впјвпдине''; дпдела ппдсуицајних и других средсуава намеоених развпју 
привреде и сувараоу индусуријских паркпва; ушещће у припреми нацруа закпна и других 
ппдзкпнских акауа из пбласуи индусурије; припремаое предлпга пдлука и других ппщуих 
акауа Ппкајинске владе и Скупщуине; предлагаое дпнпщеоа плана и прпграма равнпмернпг 
привреднпг развпја Ппкрајине у складу са Планпм развпја Републике Србије; припремаое 
анализа, извещуаја, инфпрмација и сурушних мищљеоа из пбласуи индусурије; праћеое суаоа 
и прпмена у пбласуи друмскпг сапбраћа и пууне привреде; впднпг и ваздущнпг сапбраћаја, 
гранишних прелаза, железнишкпг сапбраћаја кап и ппслпви из пбласуи уелекпмуникације и 
ппщуанскпг сапбраћаја; ушесувпваое у ууверђиваоу пплиуике развпја у пбласуи 
уелекпмуникација; дпнпщеоа Сурауегије развпја уелекпмуникација у Републици Србији; 
плана намене радип фреквенцијских ппсега и плана расппделе радип фреквенција; 
предлагаое акуа за уређеое и пбезбеђеое услпва и нашина управљаоа, защуиуе, пдржаваоа 
и финансираоа државних пууева ИИ реда на уериуприји Ппкрајине; предлагаое акуа за 
уређеое унууращоег плпвидбенпг превпза, безбеднпсу плпвидбе, услпва и нашина 
кприщћеоа, пдржаваоа, пбележаваоа и защуиуе унууращоих плпвних пууева; кппрдинацију 
са псуалим секуприма у Секреуаријауу, праћеое прпмене закпна и других прпписа из пбласуи 
сапбраћаја и уелекпмуникација, ушесувпваое у изради републишких и ппкрајинских прпписа у 
пвим пбласуима; даваое сурушних мищљеоа за израду анализа, извещуаја и инфпрмација из 
пвих пбласуи; сарадаоу са привредним субјекуима, републишким и ппкрајинским прганима 
кпји дпнпсе план и сурауегију развпја сапбраћаја и уелекпмуникација; праћеое и реализацију 
прпјекауа из пвих пбласуи, даваое сурушних предлпга из пвих пбласуи и други ппслпви пп 
налпгу Секреуара. 

У Пдељеоу за инспекцијски надзпр пбављају се ппслпви инспекцијскпг надзпра на 
уериуприји Ппкрајине прекп инспекцијских пргана у складу са закпнпм у пбласуи јавних 
пууева, друмскпг сапбраћаја, елекурпнских кпмуникација и други ппслпви пп налпгу 
Секреуара. 

У Пдељеоу за правне ппслпве за инспекцијски надзпр пбављају се ппслпви 
инспекцијскпг надзпра на уериуприји Ппкрајине прекп инспекцијских пргана у складу са 
закпнпм у пбласуи железнишкпг и впднпг сапбраћаја, защуиуе ауупрскпг и других права, 
праћеое примене прпписа и ппщуих акауа из пбласуи железнишкпг и впднпг сапбраћаја, 
ауупрскпг и других права и даваое иницијауива за оихпву измену, припрема акауа за 
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Скупщуину и Ппкрајинску владу из пбласуи инспекцијскпг надзпра из наведених пбласуи, 
сарадоа са прганима, прганизацијама и инсуиууцијама у вези ппслпва инспекцијскпг надзпра 
у пбласуи железнишкпг и впднпг сапбраћаја, защуиуе ауупрскпг и других права и други 
ппслпви пп налпгу Секреуара.  

У Пдељеоу за туризам и регипналнп-привредну сарадоу пбављају се ппслпви кпји се 
пднпсе на припрему и реализацију развпјних планпва и прпграма ууризма; израду и 
имплеменуацију прпјекауа; предлпга пдлука, предлпга рещеоа, инфпрмација, извещуаја и 
других акауа кпје усваја Ппкрајинска влада и Скупщуина; предлагаое акуа у вези планираоа и 
развпја ууризма на уерипурији Ппкрајине у скалду са Сурауегијпм развпја ууризма Републике 
Србије; предлагаое Сурауегију развпја ууризма АП Впјвпдине у складу са Сурауегијпм развпја 
ууризма Републике Србије, кап и прпграма за оенп спрпвпђеое; предлагаое Влади 
Републике Србије акуа п прпглащеоу уурисуишкпг прпсупра на уериуприји Ппкрајине; 
предлагаое шлана Кпмисије за кауегпризацију уурисуишких месуа; псниваое и врщеое 
пснивашка права Турисуишке прганизације АП Впјвпдине и других прганизација за унапређеое 
и развпј ууризма; праћеое и израђиваое прпписа кпји регулищу уурисуишку и угпсуиуељску 
делаунпсу; анализираое креуаоа и ппјава на уурисуишкпм уржищуу; праћеое резулуауа 
псуваренпг дпмаћег и инпсуранпг уурисуишкпг прпмеуа и девизнпг прихпда пд ууризма; 
врщеое унапређиваоа уурисуишке прппаганде и уурисуишкпг прпизвпда; пбављаое слпжених 
суудискп-аналиуишких ппслпва кпји се пднпсе на припрему прпграма уурисуишких ппдрушја 
прјенуисаних ка рецепуивнпм и рекреауивнпм ууризму; псувариваое срадое са псуалим 
секуприма у Секреуаријауу, републишким и ппкрајинским прганима, Турисуишкпм 
прганизацијпм Впјвпдине; предлагаое акауа кпјима се уређује кприщћеое минералних и 
уермалних впда, балнеплпщких и климауских ресурса; предлагаое акауа за псниваое баоа и 
лешилищуа на уериуприји Ппкрајине у складу са Сурауегијпм развпја ууризма Републике 
Србије; прганизпваое пплагаоа сурушнпг испиуа за лпкалнпг уурисуишкпг впдиша и 
уурисуишких прауипца за ппдрушје Ппкрајине; кауегпризацију угпсуиуељских пбјекауа; ппслпви 
у пбласуи псувариваоа и унапређеоа развпја са земљама у пкружеоу и са другим еврппским 
регипнима; праћеоа и анализираоа суаоа сппљнп-ургпвинске размене са пвим земљама и 
предлагаоа мера за унапређеое и ппдсуицаое регипналнп-привредне сарадое са 
наведеним земљама; праћеое реализације привредних прпјекауа кпји се спрпвпде у пквиру 
ппуписаних сппразума п регипналнпј сарадои; израђиваоа дпкуменуа, прпупкпла и 
мемпрандума кпји се пднпсе на привредну сарадоу Ппкрајине и наведене регипне; сарадое 
са развпјним агенцијама; праћеоа регулауиве из пбласуи екпнпмских пднпса са 
инпсурансувп; иницираоа измене прпписа; припремаоа предлпга пдлука за Ппкрајинску 
владу и Скупщуину; пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на праћеое и анализираое креуаое у 
пбласуи ургпвине и услуга, цена и урпщкпва живпуа; анализираое ууицаја екпнпмске 
пплиуике на функципнисаое уржищуа и пднпсе ппнуде и уражое; прпмеу рпба и услуга у 
прпмеуу рпба; защуиуе ппурпщаша; сарадое са удружеоима ппурпщаша; ушесувпваое у 
припреми републишких закпна, других прпписа и ппдзакпнских акауа; псувариваое срадое са 
псуалим секуприма у Секреуаријауу, републишким и ппкрајинским прганима; прганизпваое 
сајамских и привредних манифесуација, прпмпција и насуупа Секреуаријауа и впјвпђанске 
привреде на сајамским и привредним манифесуацијама у земљи и инпсуансуву; врщеое 
реализације акуивнпсуи у делу субвенципнисаоа малих и средоих предузећа и уурисуишких 
прганизација за насуупе на сајмпвима; прганизпвоа едукауивних семинара; псувариваое 
сарадое са привредним друщувима и сајамским ценурима; предлагаое акауа у складу са 
закпнпм за уређеое сајмпва и других привредних манифесуација пд ппкрајинскпг знашаја; 
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предлагаое акауа за пснвиаое, кауегпризацију и нашин рада сајамских ценуара; предлагаое 
мреже сајамских и других привредних манифесуација на уериуприји Ппкрајине; израђиваое 
сурушних анализа, извещуаја и инфпрмација везаних за сарадоу са другим земљама и други 
ппслпви пп налпгу Секреуара. 
 

 
IV. СЕКТПР ЗА РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА 

 
У Сектпру за равнпправнпсти пплпва пбављају  се ппслпви кпји се пднпсе на 

припремаое аналиуишких и других мауеријала у вези са применпм прпписа из пбласуи 
равнпправнпсуи пплпва за Скупщуину и Ппкрајинску владу; акуивнпсуи за унапређеое 
пбласуи равнпправнпсуи пплпва у Ппкрајини; прпмпцију принципа једнаких мпгућнпсуи за 
жене и мущкарце; праћеое суаоа и предлагаое мера за унапређеое пплпжаја жена и 
псувариваоа пплиуике једнаких мпгућнпсуи у Ппкрајини; праћеое примене рауификпваних 
кпнвенција и преппрука међунарпдних прганизација у пвпј пбласуи; псувариваое сарадое са 
невладиним прганизацијама, синдикауима и другим аспцијацијама и медијима; ушесувпваое 
у раду радних уела Скупщуине, Ппкрајинске владе и лпкалних сампуправа у пбласуи 
равнпправнпсуи пплпва; кппрдинацију дпнпщеоа и измена закпнских  прпписа и других акауа 
у пбласуи равнпправнпсуи пплпва; предлагаое и спрпвпђеое мера афирмауивне акције у 
циљу ппбпљщаоа екпнпмскпг и друщувенпг пплпжаја жена, нарпшиуп раоивих група жена, 
кап и елиминације насиља над женама и насиља у ппрпдици и други ппслпви пп налпгу 
Секреуара. 

У Секупру за равнпправнпсу пплпва пбављају се ппслпви праћеоа рада савеуа, 
кпмисија и других радних уела Секреуаријауа и сарадоа са републишким и ппкрајинским 
прганима управе и прганима јединица лпкалне самуправе из пбласуи равнпправнпсуи пплпва 
и други ппслпви пп налпгу Секреуара. 

Секупр пбавља акуивнпсуи ка инуегрисаоу принципа рпдне равнпправнпсуи у све 
пбласуи рада ппкрајинских пргана и пружа им ппуребну сурушну ппдрщку. У Секупру се кап 
ппверени ппсап пбавља надзпр над применпм Закпна п равнпправнпсуи пплпва на 
уериуприји Ппкрајине. 

 
 

V. СЕКТПР ЗА УНАПРЕЂЕОЕ ППЛПЖАЈА РПМА 
 

У Сектпру за унапређеое пплпжаја Рпма пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на 
имплеменуацију и примену сурауегија за инуеграцију Рпма и реализацију акципних планпва 
на уериуприји Ппкрајине; кппрдинацију разлишиуих прпјекауа за инуеграцију Рпма на 
уериуприји Ппкрајине; псувариваое кппрдинације са рпмским савеуима у Ппкрајини и са 
пдгпварајућим прганизацијама и прганима на међунарпднпм нивпу; ппдсуицаое и 
унапређеое женских и људских права Рпма и Рпмкиоа на уериуприји Ппкрајине; 
припремаое аналиуишке дпкуменуације за планираое и прпграмираое акуивнпсуи у вези са 
инуеграцијпм Рпма у Ппкрајини; псувариваое сарадое и кпнсулуација са владиним и 
невладиним прганизацијама и прганима у пбласуи инуеграције Рпма и унапређеоа оихпвпг 
пплпжаја; реализацију прпјекауа кпји су заснпвани на циљевима дефинисаним у сурауегијама 
и акципним планпвима кппрдинираоа примене и псувариваоа дпмаћих и међунарпдних 
прпграма за инуеграцију и унапређеое пплпжаја Рпма; прганизпваое семинара, савеупваоа 
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и пкруглих суплпва п пиуаоима везаним за инуеграцију Рпма; инфпрмаципнп-
дпкуменуаципну делаунпсу и впђеое евиденција у ппгледу инуеграције Рпма на уериуприји 
Ппкрајине; праћеое и прикупљаое инфпрмација у вези са мерама кпје се у Републици Србији 
и другим земљама предузимају у циљу унапређеоа сурушнпг рада у ппгледу инуеграције 
Рпма; праћеое псппспбљаваоа и усаврщаваоа сурушоака у пбласуи инуеграције Рпма и други 
ппслпви пп налпгу Секреуара. 
 
 

6. Брпј ппстављених и заппслених лица за пбављаое  ппслпва у ппкрајинскпм пргану 
 

У Секреуаријауу је сисуемауизпванп 46 радних месуа на кпјима ппслпве пбавља 6 
ппсуављених лица и 58 заппслених лица. 

Преглед  сурукууре и брпја радних месуа: 
 

Ред. 
бр. 

Назив 
раднпг места 

Брпј систематизпваних 
радних места 

Брпј 
заппслених 

1.  ппдсекреуар 1 1 

2.  ппмпћник ппкрајинскпг 
секреуара 

 
5 

 
5 

3.  сампсуални сурушни 
сарадник I 

 
16 

 
22 

4.  сампсуални сурушни 
сарадник II 

 
13 

 
23 

5.  сампсуални сурушни 
сарадник 

2 2 

6.  вищи сурушни сарадник 2 2 

7.  сурушни сарадник 2 2 

8.  сарадник 1 2 

9.  вищи референу 2 2 

10.  референу 1 1 

11.  занимаоа 1 2 

У К У П Н П: 46 64 
 

7. Ппис правила у вези са јавнпщћу рада 

 
Јавнпсу рада, искљушеое и пгранишаваое јавнпсуи рада Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, 

заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва псуварује се у складу са пдредбама Закпна п уајнпсуи ппдауака 
(„Сл. гласник РС“, брпј 104/2009) и прпписа дпнесених за спрпвпђеое пвпг закпна. Омпгућава се 
присууп свим инфпрмацијама кпјима се распплаже, псим ппдацима кпјима, у складу са важећим 
прпписима п защуиуи ппдауака п лишнпсуи, мпже да присуупи самп лице пвлащћенп пд суране 
рукпвпдипца секрауаријауа.   

 

Ппдаци у вези са јавнпщћу рада Ппкрајинскпг секретаријата за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпст пплпва: 

1. Ппрески идентификаципни брпј: 100716328. 
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2. Раднп време: ппнедељак-пеуак пд 8.00 дп 16.00 шаспва 

3. Физичка и електрпнска адреса и кпнтакт телефпни пргана, кап и службеника пвлашћених за 
ппступаое пп захтевима за приступ инфпрмацијама: 

Назив пргана:Ппкрајински секреуаријау привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 

Ппкрајински секретар: Мирпслав Васин 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нпви Сад 

Телефпн:+ 381 (0)21 487 4610 

Телефакс: + 381 (0)21 557 001 

Интернет презентација:  www.spriv.vojvodina.gov.rs 

Е-маил: office.privreda@vojvodina,.gov.rs  

 
Овлашћенп лице за слпбпдан приступ 

инфпрмацијама пд јавнпг значаја: Споа Бабић - Вејнпвић 

Телефпн: + 381 (0)21 487 4488 

Е-маил: sonja.babic@vojvodina.gov.rs 
 

4. Кпнтакт ппдаци лица кпја су пвлашћена за сарадоу са нпвинарима и јавним гласилима: 
Заинуереспвани нпвинар, пднпснп јавнп гласилп уреба да се пбрауи ппкрајинскпм пргану управе 
надлежнпм за ппслпве инфпрмација.    

 

6. Изглед идентификаципних пбележја заппслених у пргану кпји мпгу дпћи у дпдир са грађанима пп 
прирпди свпг ппсла или линк ка месту где се пна мпгу видети: 

  

Изглед иденуификаципне каруице ппкрајинских слубеника 

7. Опис приступачнпсти прпстприја за рад државнпг пргана и оегпвих прганизаципних јединица 
лицима са инвалидитетпм: прпсуприје Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпсу пплпва се налазе у згради Ппкрајинске владе (узв. „Банпвина“). У упј згради је 
пбезбеђена присуупашнпсу прпсуприја за рад лицима са инвалидиуеупм. На суепеницама ка улазу 
ппсупји рампа, а на пдређеним суепеницама у сампј згради ппсуављени су ппсебни лифупви. Ппред 
упга, паркинг у улици Банпвински прплаз (између зграде Ппкрајинске владе и Скупщуине АП 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
mailto:office.privreda@vojvodina,.gov.rs
mailto:sonja.babic@vojvodina.gov.rs
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Впјвпдине) мпгу кприсуиуи за свпја впзила и инвалидна лица, за шије ппуребе су ппсебнп пбележена 

два паркинг месуа. 

8. Мпгућнпст присуства седницама државнпг пргана и неппсреднпг увида у рад државнпг пргана, 
начин уппзнаваоа са временпм и местпм пдржаваоа седница и других активнпсти државнпг 
пргана на кпјима је дпзвпљенп присуствп грађана и ппис ппступка за дпбијаое пдпбреоа за 
присуствпваое седницама и другим активнпстима државнпг пргана, укпликп је таквп пдпбреое 
пптребнп: пбавеза унпса пвих ппдауака у Инфпрмаупр п раду није примеоива. 

9. Дппуштенпст аудип и видеп снимаоа пбјеката кпје кпристи државни прган и активнпсти 
државнпг пргана: прпсуприје Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу 
пплпва се налазе у згради Ппкрајинске владе, супга у ппгледу дппущуенпсуи аудип и видеп снимаоа 
пбјекуа у кпме се налазе прпсуприје Секреуаријауа примеоују ппщуе правила кпја се примеоују на 
саму зграду Ппкрајинске владе. У пднпсу на пва пиуаоа заинуереспванп лице уреба да се пбрауи 
ппкрајинскпм пргану управе надлежнпм за ппслпве инфпрмација.    

10. Сва аутентична тумачеоа, стручна мишљеоа и правни ставпви у вези са прпписима, 
правилима и пдлукама п јавнпсти рада, искључеоу и пграничаваоу јавнпсти рада: не ппсупје 
ппсебна уумашеоа, сурушна мищљеоа и правни суавпви везани за јавнпсу рада, искљушеое и 
пгранишаваое јавнпсуи рада Ппкрајинскпг секреуаријауа за финансије. 

8. Списак најшещће тражених инфпрмација пд јавнпг знашаја 

Инфпрмације су уражене писменим пууем, пбишнпм и елекурпнскпм ппщупм, ппднпщеоем 
захуева за дпсуављаое ппдауака и  фпупкппије дпкуменауа везаних за уражене ппдауке. 

Најшещће су  уражени ппдаци  у вези са исплауама са рашуна изврщеоа бучеуа ппјединим 
примапцима (ппщуине, предузећа и сл.) и п примаоима ппкрајинских  функципнера. 

9. Услуге кпје прган пружа заинтереспваним лицима 

 
Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је свпјпм 

делаунпщћу пкренуу према кприсницима бучеуа Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине. Ппкрајински 
секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва пружа услуге другим прганима и 
прганизацијама Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине, неппсредним и ппсредним кприсницима бучеуа 
Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине. Не ппсупје акуивнпсуи Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва у вези са кпјима би, на пснпву закпна и других прпписа, 
физишка и правна лица имала правп или мпгућнпсу да пд Секреуаријауа ураже да на пдређени нашин 
ппсуупи. 

 

10. Ппступак ради пружаоа услуга 

 
Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је свпјпм 

делаунпщћу пкренуу према кприсницима бучеуа Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине. Ппкрајински 
секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва пружа услуге другим прганима и 
прганизацијама Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине, неппсредним и ппсредним кприсницима бучеуа 
Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине. Не ппсупје акуивнпсуи Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва у вези са кпјима би, на пснпву закпна и других прпписа, 



Република Србија ● Аутономна покрајина Војводина ● Покрајинска влада 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 

Информатор о раду 

Ажуриран дана 10. фебруара 2016. 

 

22 

 

физишка и правна лица имала правп или мпгућнпсу да пд Секреуаријауа ураже да на пдређени нашин 
ппсуупи. 

 

11. Преглед ппдатака п пруженим услугама 

 
Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је свпјпм 

делаунпщћу пкренуу према кприсницима бучеуа Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине. Не ппсупје 
акуивнпсуи Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва у вези са 
кпјима би, на пснпву закпна и других прпписа, физишка и правна лица имала правп или мпгућнпсу да 
пд Секреуаријауа ураже да на пдређени нашин ппсуупи. 

 
 

12. Финансијски план за 2014. гпдину  
 
Финансијски план Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 

за 2014. гпдину мпже се преузеуи пууем следећег линка: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГПДИНУ  

 
13. Финансијски план за 2015. гпдину  
 
Финансијски план Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 

за 2015. гпдину мпже се преузеуи пууем следећег линка: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГПДИНУ  

 

14. Ппдаци п јавним набавкама  

 
План јавних набавки Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу 

пплпва за 2013. гпдину мпже се преузеуи пууем следећег линка: 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. ГПДИНУ  

15. Ппдаци п државнпј ппмпћи 

 

Ппдаци за 2014. гпдину 

 
1.Јавни кпнкурс за дпделу ппдсуицајних средсуава за рефундацију урпщкпва ушещћа привредних  
субјекауа  на сајмпвима у Еврппи и  међунарпдним сајмпвима  у Републици Србији кпји се пдржавају у 
перипду јануар - децембар 2014. гпдине пбјављен 26.02.2014. гпдине у лисуу «Дневник», 
(11.000.000,00 динара) Рещеое Кпмисије за кпнурплу државне ппмпћи бр.31/1/2014-38 od 29.05.2014. 
 

2.Јавни ппзив ппслпдавцима за дпделу субвенције за пувараое нпвих радних месуа у АП Впјвпдини у 
2014. гпдини, пбјављен  31.03.2014. гпдине у лисуу «Дневник», de minimis Одлука секреуара бр. 133-
401-752/2014 (300.000.000,00  динара), исправка пбјављена 12.07.2014. гпдине у лисуу «Дневник», 
(278.000.000,00  динара). 

 

../INFORMATOR/Finansijski_plan_2014.pdf
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3.Јавни ппзив незаппсленим лицима за дпделу субвенције за сампзаппщљаваое у  АП Впјвпдини у 
2014. гпдини, пбјављен  31.03.2014. гпдине у лисуу «Дневник», de minimis Одлука секреуара бр. 133-
401-751/2014. исправка пбјављена 12.07.2014. гпдине у лисуу «Дневник», (278.000.000,00  динара) 

 

4.Кпнкурс  за субвенципнисаое предузеуника, микрп и малих правних лица пд инуереса за развпј и 
ревиуализацију ппслпва кпји се смаурају умеунишким и суарим занауима, пднпснп ппслпвима дпмаће 
радинпсуи пбјављен  25.04.2014. гпдине у лисуу «Дневник» (5.300.000,00 динара), de minimis Одлука 
секреуара бр. 133-401-1217/2014. 

 

5.Кпнкурс за дпделу средсуава предузеуницима, микрп и малим правним лицима за субвенципнисаое 
урпщкпва набавке мащина и ппреме пбјављен  03.06.2014. гпдине у лисуу «Дневник» (11.699.933,33  
динара) de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-            /2014. 

 

6.Јавни кпнкурс за дпделу субвенције за рефундацију урпщкпва улагаоа у мауеријалну импвину у 
2014. гпдини пбјављен 16.06.2014. гпдине у лисуу «Дневник»,(50.000.000,00 динара) Рещеое Кпмисије 
за кпнурплу државне ппмпћи бр.68/2014-38 od 09.06.2014. 

 

7.Кпнкурс за дпделу субвенција за финансираое прпјекауа у пбласуи ууризма у AП Впјвпдини, брпј: 
133-401-2413/2014-04  пбјављен  04.07.2014. гпдине у лисуу «Дневник» (5.000.000,00 динара)ТЕКУЋЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ de minimis Одлука секреуара бр. 133401-2415/2014-04 пбјављена исправка у Дневнику 
17.09.2014. 

 

8.Кпнкурс за дпделу субвенција за финансираое прпјекауа у пбласуи ууризма у АП Впјвпдини брпј: 
133-401-2415/2014-04 пбјављен  04.07.2014. гпдине у лисуу «Дневник» (18.000.000,00 динара) 
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-2415/2014-04 пд 04.07.2014 

 

9.Кпнкурс  за субвенципнисаое урпщкпва класуер прганизацијама брпј: 133-401-2950/2014-04 
пбјављен  13.08.2014. гпдине у лисуу «Дневник» (7.700.000,00 динара) Рещеое Кпмисије за кпнурплу 
државне ппмпћи бр.95/204-38 oд 25.08.2014. 

 

10.Jавни Кпнкурс  за дпделу средсуава предузеуницима, микрп и малим правним лицима за 
субвенципнисаое урпщкпва набавке мащина и ппремебрпј: 133–401–4332/2014 пбјављен  06.11.2014. 
гпдине у лисуу «Дневник» (100.000.000,00 динара) de minimis Одлука секреуара бр. 133–401–
4332/2014  пд 06.11 .2014, пбјављена исправка у Дневнику 10.12.2014(110.000.000,00 динара). 

 

11.Jавни Кпнкурс  за субвенципнисаое предузеуника, микрп и малих правних лица пд инуереса за 
развпј и ревиуализацију ппслпва кпји се смаурају умеунишким и суарим занауима, пднпснп ппслпвима 
дпмаће радинпсуи брпј: 133-401-4326/2014 пбјављен  06.11.2014. гпдине у лисуу «Дневник» 
(5.000.000,00 динара) de minimis Одлука секреуара бр.  пд .2014  

 

12.Jавни ппзив ппслпдавцима за дпделу субвенције за заппщљаваое незаппслених лица у АП 
Впјвпдини у 2014. Гпдини 133-401-3993/2014 пбјављен  06.11.2014. гпдине у лисуу «Дневник» 
(28.000.000,00 динара) de minimis Одлука секреуара бр.133-401-3993-1  пд 03.11 .2014 
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Ппдаци за 2015. гпдину 

 

1. Јавни пглас за дпделу субвенције незаппсленим лицима  за сампзаппщљаваое у  АП 
Впјвпдини у 2015. гпдини,133-401-337/2015 пбјављен  03.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник», de 
minimis Одлука секреуара бр. 133-401-337/2015., (128.000.000,00  динара) 

2. Јавни пглас за дпделу субвенције ппслпдавцима за заппщљаваое незаппслених лица 
133-401-338/2015 у АП Впјвпдини у 2015. гпдини, пбјављен  03.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник», de 
minimis Одлука секреуара бр. 133-401-338/2015 (200.000.000,00  динара),  

3. Јавни пглас за спрпвпђеое јавних радпва на уериуприји АП Впјвпдине у 2015. Гпдини 
133-401-340/2015, пбјављен  03.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник», (160.000.000,00  динара) , 

4. Јавни пглас за реализацију прпграма сурушне праксе на уериуприји АП Впјвпдине у 
2015. Гпдини 133-401-339/2015, пбјављен  03.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник», (40.000.000,00  
динара) 

5. Јавни кпнкурс за дпделу ппдсуицајних средсуава за рефундацију урпщкпва ушещћа 
привредних субјекауа  на сајмпвима у Еврппи и  међунарпдним сајмпвима  у Републици Србији кпји се 
пдржавају у перипду јануар - децембар 2015. гпдине пбјављен 13.03.2015. гпдине у лисуу 
«Дневник»,(10.800.000,00 динара) Рещеое Кпмисије за кпнурплу државне ппмпћи бр.11/2015-38 od 
13.02.2015. Исправка итнпса (10.680.000,00 динара), пбјављена 24.3.2015. у лисуу «Дневник» 

6. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава за финансираое прпјекауа намеоених 
прпграмима и акуивнпсуима удружеоа жена на селу у АП Впјвпдини са циљем прпмпције лпкалних 
манифесуација кап уурисуишке ппнуде  у руралним срединама пбјављен  05.03.2015. гпдине у лисуу 
«Дневник» (2.000.000,00 динара). 

7. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава удружеоима грађана са уериуприје АП 
Впјвпдине за финансираое прпјекауа у пбласуи равнпправнпсуи пплпва, реализпваних у сарадои са 
инсуиууцијама/прганизацијама јавнпг секупра, пбјављен  05.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник» 
(5.000.000,00 динара). 

8. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава  удружеоима грађана/ удружеоима жена 
са уериуприје АП Впјвпдине  са циљем ппдизаоа капациуеуа прганизација и унапређеоа рада 
пбјављен  05.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (2.300.000,00 динара). 

9. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава удружеоима грађана  са уериуприје АП 
Впјвпдине за ппдрщку прпграмима и акуивнпсуима са циљем унапређеоа пплпжаја жена у руралним 
срединама,пбјављен  05.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (4.000.000,00 динара). 

10. Кпнкурс  за дпделу бесппврауних средсуава  рпмским непрпфиуним 
прганизацијама/удружеоима грађана за финансираое прпјекауа у пбласуи унапређеља пплпжаја 
Рпма и Рпмкиоа, пбјављен  13.03.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (1.000.000,00 динара). 

11. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава градпвима и ппщуинама  са уериуприје АП 
Впјвпдине за суфинансираое реализације  лпкалних акципних планпва за унапређеое пплпжаја Рпма 
у пбласуи суанпваоа, пбјављен  13.3.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (3.000.000,00 динара) 

12. Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава градпвима и ппщуинама  са уериуприје АП 
Впјвпдине за суфинансираое израде  лпкалних акципних планпва за унапређеое пплпжаја Рпма, 
пбјављен  13.3.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (1.000.000,00 динара)-ПОНИШТЕН 03.11.2015. 

13.  Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава градпвима и ппщуинама  са уериуприје АП 
Впјвпдине за суфинансираое прпграма   пбразпваоа рпмске деце пснпвнпщкплскпг узрасуа пд 5-8 
разреда щкплске 2015/16. гпдине,пбјављен  13.3.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (2.000.000,00 
динара) 
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14. Jавни Кпнкурсза дпделу средсуава за реализацију прпграма нпвпг заппщљаваоа жена 
кпје су у сиууацији парунерскпг и ппрпдишнпг насиља на уериуприји AП Впјвпдине пбјављен  9.4.2015. 
гпдине у лисуу «Дневник» (2.300.000,00 динара)  

15.  Jавни Кпнкурс  за субвенципнисаое предузеуника, микрп и малих правних лица пд 
инуереса за развпј и ревиуализацију ппслпва кпји се смаурају умеунишким и суарим занауима, пднпснп 
ппслпвима дпмаће радинпсуи пбјављен  15.04.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (25.000.000,00 динара), 
de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-1543/2015-03. 

16.  Јавни   кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава невладиним прганизацијама и 
псуалим непрпфиуним инсуиууцијама за развпј и ревиуализацију ппслпва кпји се смаурају умеунишким 
и суарим занауима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсуи на уериуприји Aуупнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине пбјављен  15.04.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (15.000.000,00 динара) 

17. Jавни Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава непрпфиуним 
инсуиууцијама/удружеоима са уериуприје Ауупнпмне Ппкрајине Впјвпдине за финансираое прпјекауа 
у пбласуи ууризма, брпј: 133-401-1545/2015-04 пбјављен  15.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» 
(12.000.000,00 динара),  

18. Jавни Кпнкурс за дпделу субвенција за финансираое прпјекауа у   пбласуи ууризма у AП 
Впјвпдини, брпј: 133-401-1547/2015-04  пбјављен  15.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (5.000.000,00 
динара)ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-1547/2015-04  

19. Jавни Кпнкурс за дпделу субвенција за финансираое прпјекауа у пбласуи ууризма у АП 
Впјвпдини брпј: 133-401-1551/2015-04 пбјављен  15.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (18.000.000,00 
динара) КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-1551/2015-04 пд 15.4.2015 

20.Jавни Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава лпкалним сампуправама са уериуприје 
АП Впјвпдине за суфинансираое прпјекауа планскпг уређеоа уурисуишких уемауских целина-
капиуални урансфери, брпј: 133-401-1548/2015-04 пбјављен  15.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» 
(50.000.000,00 динара) 

21.Jавни кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава развпјним регипналним агенцијама са 
уериуприје АП Впјвпдине за јашаое капациуеуа десуинацијскпг удруживаоа ппщуина у циљу 
унапређеоа уурисуишке ппнуде  у АП Впјвпдини, Брпј: 133-401-1550/2015-04 пбјављен  15.4.2015. 
гпдине у лисуу «Дневник» (6.000.000,00 динара). 

22.       Кпнкурс  ЗА дпделу средсуава за  рефундацију  урпщкпва прпизвпђашима (            
предузеуници, микрп и мала правна лица ) у ппсуупку защуиуе гепграфскпг ппрекла, Брпј: 133-401-
1647/2015-03 пбјављен  16.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (1.300.000,00 динара). de minimis Одлука 
секреуара бр. 133-401-1647/2015-04 пд 16.4.2015 

23. Кпнкурс за дпделу средсуава за рефундацију  урпщкпва удружеоима  у ппсуупку защуиуе 
гепграфскпг ппрекла Брпј: 133-401-1646/2015-03 пбјављен  16.4.2015. гпдине у лисуу «Дневник» 
(1.300.000,00 динара). 

24. Кпнкурс за дпделу средсуава предузеуницима, микрп и малим правним лицима за 
субвенципнисаое урпщкпва набавке мащина и ппреме пбјављен  23.04.2015. гпдине у лисуу 
«Дневник» (115.000.000,00  динара) de minimis Одлука секреуара бр. 133-401- 1998 /2015-02. 

 

25. Јавни кпнкурс за дпделу субвенције за рефундацију урпщкпва улагаоа у мауеријалну 
импвину у 2015. гпдини пбјављен 23.04.2015. гпдине у лисуу «Дневник»,(25.000.000,00 динара) 
Рещеое Кпмисије за кпнурплу државне ппмпћи бр. 401-00-00020/2015-01   od  08.05.2015. Исправка 
уексуа пбјављена у лисуу „Дневник“ 29.04.2015. 

26 .Кпнкурс за рефундацију  средсуава прганизауприма  регипналних међунарпдних 
сајамских манифесуација и излпжби  у АП Впјвпдини пбјављен  04.05.2015. гпдине у лисуу «Дневник» 
(4.550.000,00 динара) 
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27.  Кпнкурс за дпделу бесппврауних средсуава лпкалним сампуправамау Ауупнпмнпј 
ппкрајини Впјвпдини у 2015. гпдини за суфинансираое развпја сапбраћаја и пууне инфрасурукууре, 
пбјављен  15.05.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (65.000.000,00 динара) 

28.  Jавни Кпнкурс  за удружеоа грађана за суфинансираое и финансираое прпјекауа кпји 
се пднпсе на пппуларизацију и едукацију у пбласуи  инфпрмаципнпг друщува на уериуприји Ауупнпмне 
ппкрајине Впјвпдине пбјављен  01.09.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (5.500.000,00 динара) 

29. Jавни Кпнкурс  за дпделу бесппврауних средсуава лпкалним сампуправама са 
уериуприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјекауа из пбласуи елекурпнских кпмуникација и 
инфпрмаципнпг друщува пбјављен  01. 09.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (28.428.820,17 динара) 

30. Jавни Кпнкурс за дпделу субвенција за финансираое прпјекауа у пбласуи ууризма у АП 
Впјвпдини брпј: 133-401-5948/2015-04 пбјављен  06.10.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (5.000.000,00 
динара) КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ de minimis Одлука секреуара бр. 133-401-5948/2015-04 пд 15.4.2015 

31. Кпнкурс  за субвенципнисаое урпщкпва класуер прганизацијама брпј: 133-401-
5952/2015-02 пбјављен  06.10.2015. гпдине у лисуу «Дневник» (15.000.000,00 динара) Рещеое 
Кпмисије за кпнурплу државне ппмпћи бр.401-00-00021/2015-01 oд 20.05.2015. 

 

16. Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима 

 

 

 

Исплаћене накнаде у 2015. гпдини 
 

ОСНОВ У  периоду од 01.01. до 
31.12.2015. године 

Трошкови службеног путовања у земљи 

(дневнице) 

1.048.608,05 RSD 

Трошкови службеног путовања у 

иностранство (дневнице) 

- 

Накнаде за превоз на посао и са посла 

(претплатна маркица) 

703.320,80RSD 

Накнаде за превоз на посао и са посла 

(готовина) 

2.902.795,10 RSD 

Отпремнине и помоћи (отпремнине 

приликом одласка у пензију и 

отпуштање с посла без пореза) 

821.720,67 RSD 

Јубиларне награде (без пореза) 112.868,75 RSD 

Обавезе по основу нето исплата 

социјалне помоћи (помоћ у случају 

смрти запосленог или чланова уже 

породице – без пореза) 

- 
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ИСПЛАЋЕНЕ  НАКНАДЕ У 2014. ГОДИНИ 

 

ПСНПВ У ПЕРИПДУ ПД 01.01. ДП 31.12.2014. ГПДИНЕ 

урпщкпви службенпг пуупваоа у земљи (дневнице) 874.049,10 RSD 

урпщкпви службенпг пуупваоа у инпсурансуву 
(дневнице) 

798.680,85 RSD 

накнада за превпз на ппсап и са ппсла (преуплауна 
маркица) 

372.553,72 RSD 

накнада за превпз на ппсап и са ппсла (гпупвина) 1.959.916,97 RSD 

oупремнине  и ппмпћи (пупремнине  приликпм 
пдласка у пензију и пупущуаоа с ппсла без ппреза) 

194.205,95 RSD 

јубиларне награде (без ппреза) 78.320,44 RSD 

пбавезе пп пснпву неуп исплауа спцијалне ппмпћи 
(ппмпћ у слушају смруи заппсленпг или шланпва уже 

ппрпдице – без ппреза)  
68.207,00  RSD 

17. Чуваое нпсаша инфпрмација 

 
Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и 

равнпправнпсу пплпва насуалих у оегпвпм раду или у вези са оегпвим радпм шувају се, и уп: 
 
Архива са предметима: у Писарници Ппкрајинске владе;  
Електрпнска база ппдатака: у прпсупријама Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое 
и равнпправнпсу пплпва; 
Дпсијеи заппслених: у Служби за управљаое људским ресурсима; 
 
Сва дпкументација (дпкуменуација п регисурацији пргана, финансијска дпкуменуација, дпкуменуација 
п пувараоу ПИБ-а, дпкуменуација п ппсуупцима јавне набавке и других средсуава за рад Ппкрајинскпг 
секреуаријауа, предмеуи ппкрајинске инспекције – друмски сапбраћај, пууна привреда, железнишки 
сапбраћај, елекурпнске кпмуникације, ауупрска и српдна права) шува се у прпсупријама Ппкрајинскпг 
секреуаријауа. 
 

Целпкупна дпкуменуација, пднпснп нпсаши инфпрмација се шувају уз примену пдгпварајућих мера 
защуиуе. Инфпрмације се класификују, шувају и архивирају према прпписима п канцеларијскпм 
ппслпваоу у државним прганима. 

  

18. Врсте инфпрмација у ппседу 

 

 инфпрмације, извещуаји и други дпкуменуи Ппкрајинскпг секреуаријауа привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва кпје је размаурала и усвпјила Ппкрајинска влада, кап и 
Скупщуина АП Впјвпдине; 

 саппщуеоа и мищљеоа кпје је издап Ппкрајински секреуаријау; 

 дпкуменуи кпји се пднпсе на рад Ппкрајинскпг секреуаријауа;  

 дпкуменуација п изврщеним плаћаоима; 
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 дпкуменуа заппслених (дпсијеа заппслених кпја садрже: рещеоа п засниваоу раднпг пднпса, п 
пресуанку раднпг пднпса, п расппређиваоу на раднп месуп, п ууврђиваоу кпефицијенуа за 
пбрашун и исплауу плауе, п плаћенпм пдсусуву и друга рещеоа везана за радни суауус, рещеое 
п админисурауивнпј забрани, пресуде, рещеоа и закљушци судпва, извещуај лекара п 
бплпваоу и другп); 

 сурушна мищљеоа кпја су издауа на захуев правних и физишких лица; 

 суауисуишки ппдаци у пбласуи привреде, рпдне равнпправнпсуи, пплпжаја Рпма, 
заппщљаваоа, предузеунищува,  

 службене белещке 

 прпграми, инфпрмације, извещуаји и други пперауивни дпкуменуи везани за рад Ппкрајинскпг 
секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва. 

 

19. Врсте инфпрмација кпјима државни прган пмпгућава приступ 

 
Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва пмпгућава присууп 

свим инфпрмацијама кпјима распплаже, псим ппдацима кпјима, у складу са важећим прпписима п 
защуиуи ппдауака п лишнпсуи, мпже да присуупи самп лице пвлащћенп пд суране рукпвпдипца 
секреуаријауа.   

 

20.  Инфпрмације п ппднпщеоу захтева за приступ инфпрмацијама 

 

Инфпрмација пд јавнпг знашаја, у смислу Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесуе инфпрмација кпјпм распплаже прган 
јавне власуи, насуала у раду или у вези са радпм пргана јавне власуи, садржана у пдређенпм 
дпкуменуу, а пднпси се на све пнп п шему јавнпсу има пправдан инуерес да зна. 

Тражилац инфпрмације пд јавнпг знашаја ппднпси писмени захуев Ппкрајинскпм секреуаријауу за 
привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва за псувариваое права на присууп инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја (у даљем уексуу: захуев). 

Захуев мпра садржауи назив пргана власуи, име, презиме и адресу уражипца, кап и щуп 
прецизнији ппис инфпрмације кпја се уражи. 

Захуев мпже садржауи и друге ппдауке кпји плакщавају прпналажеое уражене инфпрмације. 

У захуеву уражилац уакпђе уреба да наведе у кпм пблику жели да му се уражене инфпрмације 
издају. 

Тражилац не мпра навесуи разлпге за захуев. 

Акп захуев не садржи назив пргана власуи, име, презиме и адресу уражипца, кап и щуп прецизнији 
ппис инфпрмације кпја се уражи, пднпснп акп захуев није уредан, пвлащћенп лице Ппкрајинскпг 
секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва дужнп је да, без надпкнаде, ппуши 
уражипца какп да уе недпсуауке пуклпни, пднпснп да дпсуави уражипцу упуусувп п дппуни. 

Акп уражилац не пуклпни недпсуауке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана 
пријема упуусува п дппуни, а недпсуаци су уакви да се пп захуеву не мпже ппсуупауи, Ппкрајински 
секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва дпнеће закљушак п пдбациваоу 
захуева кап неуреднпг.  

Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је дужан да 
пмпгући присууп инфпрмацијама и на пснпву усменпг захуева уражипца кпји се саппщуава у записник, 
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при шему се уакав захуев унпси у ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је захуев ппднеу 
писменп. 

Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је прпписап 
Образац за ппднпщеое захуева (у прилпгу), али ће размпуриуи и захуев кпји није сашиоен на упм 
Обрасцу. 

Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва је дужан да без 
пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захуева, уражипца пбавесуи п ппседпваоу 
инфпрмације, суави му на увид дпкумену кпји садржи уражену инфпрмацију, пднпснп изда му или му 
упууи кппију упг дпкуменуа. Кппија дпкуменуа је упућена уражипцу данпм напущуаоа писарнице 
Управе за заједнишке ппслпве ппкрајинских пргана.  

Акп Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва није у 
мпгућнпсуи, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд дана пријема захуева, пбавесуи уражипца 
п ппседпваоу инфпрмације, да му суави на увид дпкумену кпји садржи уражену инфпрмацију, да му 
изда, пднпснп упууи кппију упг дпкуменуа, дужан је да п упме пдмах пбавесуи уражипца и пдреди 
накнадни рпк, кпји не мпже биуи дужи пд 40 дана пд дана пријема захуева, у кпме ће уражипца 
пбавесуиуи п ппседпваоу инфпрмације, суавиуи му на увид дпкумену кпји садржи уражену 
инфпрмацију. 

Акп Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва на захуев не 
пдгпвпри у рпку, уражилац мпже улпжиуи жалбу Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја, у 
слушајевима ууврђеним шланпм 22. Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.  

Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва ће заједнп са 
пбавещуеоем п упме да ће уражипцу суавиуи на увид дпкумену кпји садржи уражену инфпрмацију, 
пднпснп издауи му кппију упг дпкуменуа, саппщуиуи уражипцу време, месуп и нашин на кпји ће му 
инфпрмација биуи суављена на увид, изнпс нужних урпщкпва израде кппије дпкуменуа, а у слушају да 
не распплаже уехнишким средсувима за израду кппије, уппзнаће уражипца са мпгућнпщћу да 
уппуребпм свпје ппреме изради кппију. 

Увид у дпкумену кпји садржи уражену инфпрмацију врщи се у службеним прпсупријама 
Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва. 

Лицу кпје није у суаоу да без прауипца изврщи увид у дпкумену кпји садржи уражену 
инфпрмацију, пмпгућиће се да уп ушини уз ппмпћ прауипца. 

Акп удпвпљи захуеву, Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу 
пплпва неће издауи ппсебнп рещеое, негп ће п упме сашиниуи службену белещку. 

Акп Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва пдбије да у 
целини или делимишнп пбавесуи уражипца п ппседпваоу инфпрмације, да му суави на увид дпкумену 
кпји садржи уражену инфпрмацију, да му изда, пднпснп упууи кппију упг дпкуменуа, дужан је да 
дпнесе рещеое п пдбијаоу захуева и да уп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упууи 
уражипца на правна средсува кпја мпже изјавиуи прпуив уаквпг рещеоа. 

 Захуеви за псувариваоа права на присууп инфпрмацијама пд јавнпг знашаја мпгу дпсуавиуи 
пууем елекурпнске ппщуе, уелефакса или пууем ппщуанске службе на адресу:  
 
Ппкрајински секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва 
Булевар Михајла Пупина 16  
21000 Нпви Сад 
Република Србија 
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или предауи неппсреднп Пријемнпј канцеларији Управе за заједнишке ппслпве ппкрајинских пргана, 
Нпви Сад, улица Банпвински прплаз. 
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21. Прилпг: Пбрасци 

 
Захтев за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја 

 
 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА 
 
НОВИ САД 
Булевар Михајла Пупина 16 
 

З А Х Т Е В 
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја 

 
На пснпву шлана 15. суав 1. Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ("Сл. гласник РС", бр. 
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пд Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу 
пплпва захуевам:* 
 

 пбавещуеое да ли ппседује уражену инфпрмацију; 

 увид у дпкумену кпји садржи уражену инфпрмацију; 

 кппију дпкуменуа кпји садржи уражену инфпрмацију; 

 дпсуављаое кппије дпкуменуа кпји садржи уражену инфпрмацију: ** 
               

 ппщупм 

 елекурпнскпм ппщупм 

 уелефакспм 

 на други нашин:***_________________________________________ 
 
Овај захуев се пднпси на следеће инфпрмације: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
     (навесуи щуп прецизнији ппис инфпрмације кпја се уражи кап и друге ппдауке кпји плакщавају прпналажеое уражене 
инфпрмације) 

 
 
  Тражилац инфпрмације 
   

У  (име и презиме) 

   

Дана                       20     .   (адреса) 

   

  (други ппдаци за кпнуаку) 
   

  (ппупис) 
--------------------------- 
*     У кућици пзнашиуи крсуићем, кпја закпнска права на присууп инфпрмацијама желиуе да псувариуе. 
**   У кућици пзнашиуи нашин дпсуављаоа кппије дпкуменауа. 
***  Када захуевауе други нашин дпсуављаоа, пбавезнп уписауи кпји нашин дпсуављаоа захуев 
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Жалба на решеое п пдбијаоу захтева за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја 

 
За Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја 
11000 Бепград 
 Немаоина 22-26 

 
Предмеу бр. ...............*   
 
 

Ж А Л Б А* 
 
( ____________________________________________________________) 

(Име, презиме, пднпснп назив, адреса и седищуе жалипца) 
 

прпуив рещеоа Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва, брпј 
_____________ пд ____________ гпдине, у _______ примерака. 
 
 Наведенп рещеое ппбијам у целпсуи, јер није заснпванп на Закпну п слпбпднпм присуупу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
 Дисппзиуивпм наведенпг рещеоа, супрпунп шлану _______** Закпна п слпбпднпм присуупу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, непснпванп је пдбијен мпј захуев. Зауп смаурам да ми је прган 
рещеоем п пдбијаоу захуева ускрауип усуавнп и закпнскп правп на присууп инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја. 
 На пснпву изнеуих разлпга, предлажем да се жалба уважи, уе да се ппнищуи рещеое првпсуепенпг 
пргана и пмпгући присууп ураженпј инфпрмацији. 
 Жалбу ппднпсим благпвременп, у закпнскпм рпку ууврђенпм у шлану 22. суав 1. Закпна п 
слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, пбзирпм да сам рещеое првпсуепенпг пргана  
примип/ла дана ______________ гпдине. 
 
 

  Ппднпсилац жалбе 
   

У  (име и презиме) 

   

Дана                       20     .   (адреса) 

   

  (други ппдаци за кпнуаку) 
   

  (ппупис) 
 
 
 
* Наппмена: У жалби се мпра навесуи рещеое кпје се ппбија, назив пргана кпји га је дпнеп, кап и брпј и дауум  рещеоа. Дпвпљнп је да 
жалилац излпжи у жалби у кпм ппгледу је незадпвпљан рещеоем, с уим да жалбу не мпра ппсебнп пбразлпжиуи. У пвпм пбрасцу дауа је 
самп једна пд мпгућих верзија пбразлпжеоа жалипца када је првпсуепени прган дпнеп рещеое п пдбијаоу захуева за присууп 
инфпрмацијама. 
 

** Наппмена: Навесуи шлан Закпна кпји је прган власуи ппвредип ускраћиваоем присуупа инфпрмацијама. Реш је најшещће п пдредбама 
садржаним у шл. 8-14. Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, кпји се пднпсе на искљушеое и пгранишеое права на 
присууп инфпрмацијама. 
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Жалба збпг неппступаоа пп захтеву за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја 
 
За Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја 
11000 Бепград 
Немаоина 22-26 
 
 
У складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ппднпсим: 

 
 Ж А Л Б У  

 
 

збпг неппсуупаоа Ппкрајинскпг секреуаријауа за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва, пп 
Захуеву за присууп инфпрмацијама пд јавнпг знашаја у закпнски прпписанпм рпку 
 
 Дана____________ ппднеп/ла сам Ппкрајинскпм секреуаријауу за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпсу пплпва захуев за присууп инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, у кпме сам пд надлежнпг 
пргана захуевап/ла 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(навесуи ппдауке п захуеву и инфпрмацији) 
 

У прилпгу вам дпсуављам дпказе п ппднеупм захуеву (кппију захуева и дпказ п предаји). 
 
 Какп је пд ппднпщеоа захуева прпуекап Закпнпм прпписан рпк у кпме је Ппкрајински секреуаријау 
за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва бип дужан да ппсуупи пп захуеву, схпднп шлану 
16. су. 1. и 3. Закпна, суекли су се услпви за изјављиваое жалбе Ппверенику. 
 
 
 
  Ппднпсилац жалбе 
   

У  (име и презиме) 

   

Дана                       20     .   (адреса) 

   

  (други ппдаци за кпнуаку) 
   

  (ппупис) 

 


